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НОВИ БЕЧЕЈ
Наручилац је дана 07.05.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације РадовиНабавка радова Изградња музејског објекта са пратећим садржајем ЈН број IV 04-404-15/2019
Питање:
Поштовани,
овим путем вам се обраћамо са захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације у вези са припремањем понуде за ЈН број IV 04-404-15/2019 – Изградња музејског
објекта са пратећим садржајем:
Сматрамо да је наручилац сувише високо поставио услове у погледу ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА - с
обзиром на количину радова која је предмет јавне набавке, мишљења смо да нема потребе за
толиким бројем машина које наручилац захтева.
Такође, питање је зашто наручилац захтева да понуђач располаже бетонском базом и 3 миксер
камиона када постоје фирме које се баве продајом бетона франко градилиште, и могао би да купи
готов бетон за извођење радова предметне набавке.
Указујемо наручиоца да прилагоди услове предмету јавне набавке, да их постави тако да они буду
у логичкој вези са предметом набавке и не дискриминише понуђаче.
Одговор:
Чланом 76. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке. Ставом 2. наведеног члана је предвиђено да наручилац у конкурсној
документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у
виду предмет јавне набавке.
Наручилац не сматра да је тражени технички капацитет презахтеван, обзиром на вредност самих
радова.
Закон даје могућност подношења заједничке понуде (као и понуде са подизвођачем). Подношење
заједничке понуде даје могућност понуђачима који не могу или не желе да самостално поднесу
понуду да на конкурентан начин учествују у поступку за доделу уговора о јавној набавци.
Наручилац остаје при захтеваном услову из конкурсне документације.
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде
биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Комисија

